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MOBITCAR - LINHA DE CARROS MODULARES
Produzidos em Portugal pela Mobit ®
Estrutura em perﬁl de alumínio extrudado de alta resistência, com painéis exteriores
de resina de alta densidade, compacto fenólico. Interiores em painéis de polímero
de alta densidade. Base em aço revestido com polímero de alta densidade, com
quatro rodas duplas de 100mm, duas com travão. Área de trabalho em polímero de
alta densidade.
Cada Hospital, Clínica, Serviço tem as suas particularidades funcionais e por essa
razão foi desenvolvido um sistema Modular que possibilita acrescentar, adaptar e
acoplar todos os acessórios do MobitCar e assim responder da melhor forma às
necessidades de cada cliente.
Garantia: Três anos contra defeitos de fabrico.
Manutenção preventiva semestral durante a garantia.
Cores Base para os painéis laterais, frentes de gavetas e portas:

00-BRANCO

01-CINZA

05-CREME
ELDORADO

04AMARELO
SPECTRUM

07- LARANJA
LEVANTE

06VERMELHO
SPECTRUM

03-VERDE
CARAÍBAS

02-AZUL
TROPICAL

MOBITCAR BÁSICO
71CAR 11.000.00
Características:
- Estrutura em alumínio extrudado de alta resistência;
- Tampo em polímero de alta densidade com rebordo em
três lados;
- Pega Lateral;
- Base em polímero de alta densidade para protecção
anti-choque;
- Opção entre Gavetas ou Portas; Gavetas com interior
divisível e em calha telescópica com extensão 100%.
Portas com abertura a 180º.
- Rodas duplas giratórias de 100mm, sendo duas com
travão.
- Opção de equipar com os acessórios MobitCar, incluí o
acessório Tabuleiro de escrita.
- Dimensões: A 985mm; L 780mm; P 520mm;
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MOBITCAR MÉDIO
71CAR 70.000.00
Características:
- Estrutura em alumínio extrudado de alta resistência;
- Tampo em polímero de alta densidade com rebordo em
três lados;
- Pega Lateral;
- Base em polímero de alta densidade para protecção
anti-choque;
- Duas portas e interior com tabuleiros divisíveis. Portas
com abertura a 180º.
- Rodas duplas giratórias de 100mm, sendo duas com
travão.
- Opção de equipar com os acessórios MobitCar.
- Dimensões: A 1315mm; L 780mm; P 520mm;

MOBITCAR ALTO
71CAR 80.000.00
Características:
- Estrutura em alumínio extrudado de alta resistência;
- Tampo em polímero de alta densidade com rebordo em
três lados;
- Pega Lateral;
- Base em polímero de alta densidade para protecção
anti-choque;
- Duas portas e interior com tabuleiros divisíveis. Portas
com abertura a 180º.
- Rodas duplas giratórias de 100mm, sendo duas com
travão.
- Opção de equipar com os acessórios MobitCar.
- Dimensões: A1615 mm; L 780mm; P 520mm;
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MOBITCAR - Carro de Apoio
REF.: 71CAR 11.000.01.002
Estrutura em perﬁl de alumínio lacado à cor cinza Ral 7035;
Tampo com rebordo em três lados, fabricado em ABS, injetado com espuma PU à base de água,
sem provocar gases com efeitos nocivos na camada de ozono. Resistente aos líquidos usados no
hospital;
Base e painéis laterais em ABS cinza claro.
Painéis das gavetas em ABS injetado com espuma de PU com as mesmas características do
tampo;
As 4 gavetas com puxadores em asa lacados a cinza, sem arestas vivas;
Quatro gavetas com tabuleiros e divisórias - 1 de 5cm com 24 compartimentos, 1 de 10 cm com 12
compartimentos e 2 de 20cm com 6 compartimentos cada;
Tábua de trabalho em gaveta telescópica com acionamento por mola, situada a 70 cm de altura
entre duas gavetas;
Quatro rodas duplas anti-estáticas de elevada resistência, com rolamentos de 100mm de
diâmetro, duas com travão e duas sem;
Existe a possibilidade de acrescentar acessórios, ver no capítulo MobitCar Acessórios.
Garantia: Três anos contra defeitos de fabrico.
Manutenção preventiva semestral durante a garantia.
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MOBITCAR- Carro de Pensos
REF.: 71CAR 11.000.01.004
Estrutura em perﬁl de alumínio lacado à cor cinza Ral 7035;
Tampo com rebordo em três lados, fabricado em ABS, injetado com espuma PU à base de água,
sem provocar gases com efeitos nocivos na camada de ozono. Resistente aos líquidos usados no
hospital;
Base e painéis laterais em ABS cinza claro.
Painéis das gavetas em ABS injetado com espuma de PU com as mesmas características do
tampo;
As 5 gavetas com puxadores em asa lacados a cinza, sem arestas vivas;
Quatro gavetas com tabuleiros e divisórias - 4 de 10 cm com 12 compartimentos cada e 1 de 20cm
com 6 compartimentos; Balde para lixo e suporte para cortantes.
Superfície de escrita na lateral do carro. Alçado para luvas e ﬂuídos. Pega Lateral. Prateleira
lateral rebatível com recipiente para água. Quatro rodas duplas anti-estáticas de elevada
resistência, com rolamentos de 100mm de diâmetro, duas com travão e duas sem;
Existe a possibilidade de acrescentar acessórios, ver no capítulo MobitCar Acessórios.
Garantia: Três anos contra defeitos de fabrico.
Manutenção preventiva semestral durante a garantia.
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MOBITCAR POP - Carro de Gessos
REF.: 71CAR 11.000.01.004
Estrutura em perﬁl de alumínio lacado à cor cinza Ral 7035;
Tampo com rebordo em três lados, fabricado em ABS, injetado com espuma PU à base de água,
sem provocar gases com efeitos nocivos na camada de ozono. Resistente aos líquidos usados no
hospital;
Base e painéis laterais em ABS cinza claro.
Painéis das gavetas em ABS injetado com espuma de PU com as mesmas características do
tampo;
As 5 gavetas com puxadores em asa lacados a cinza, sem arestas vivas;
Quatro gavetas com tabuleiros e divisórias - 4 tabuleiros de 10 cm com 12 compartimentos cada e
1 tabuleiro de 20cm com 6 compartimentos; Balde para lixo e suporte para cortantes.
Superfície de escrita na lateral do carro. Prateleira lateral rebatível com recipiente para água.
Quatro rodas duplas anti-estáticas de elevada resistência, com rolamentos de 100mm de
diâmetro, duas com travão e duas sem;
Existe a possibilidade de acrescentar acessórios, ver no capítulo MobitCar Acessórios.
Garantia: Três anos contra defeitos de fabrico.
Manutenção preventiva semestral durante a garantia.

Nota: Alçado em
desenvolvimento
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MOBITCAR- Carro de Anestesia
REF.: 71CAR 11.000.01.005
Características:
Estrutura em perﬁl de alumínio lacado à cor cinza Ral 7035;
Tampo com rebordo em três lados, fabricado em ABS, injetado com espuma PU à base de água,
sem provocar gases com efeitos nocivos na camada de ozono. Resistente aos líquidos usados no
hospital;
Base e painéis laterais em ABS cinza claro.
Painéis das gavetas em ABS injetado com espuma de PU com as mesmas características do
tampo;
As 5 gavetas com puxadores em asa lacados a cinza, sem arestas vivas;
Quatro gavetas com tabuleiros e divisórias - 4 de 10 cm com 12 compartimentos cada e 1de 20cm
com 6 compartimentos; Balde para lixo e suporte para cortantes.
Superfície de escrita na lateral do carro. Alçado para luvas, etiquetas e ﬂuídos. Pega Lateral;
suporte para sondas.
Quatro rodas duplas anti-estáticas de elevada resistência, com rolamentos de 100mm de
diâmetro, duas com travão e duas sem;
Existe a possibilidade de acrescentar acessórios, ver no capítulo MobitCar Acessórios.
Garantia: Três anos contra defeitos de fabrico.
Manutenção preventiva semestral durante a garantia.
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MOBITCAR ACESSÓRIOS

71CAR 10.072.00
Tabuleiro de escrita em
compacto fenólico.
L327 x C770 x E6 mm

71CAR 10.080.02
MULTIBOX 2
Suporte Luvas; Suporte
duplo com caixas
basculantes; Suporte de
cortantes; Suporte de
etiquetas;

71CAR 10.080.01
MULTIBOX 1
Suporte Luvas; Suporte
Simples; Suporte de
cortantes;

71CAR 10.080.04
MULTIBOX 4
Suporte Luvas; Suporte
quádruplo com caixas
basculantes; Suporte de
cortantes; Suporte de
etiquetas;
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MOBITCAR ACESSÓRIOS

71CAR 10.080.05
MULTIBOX POP
Suporte Luvas; Suporte
ligaduras tubulares;
Suporte de cortantes;

71CAR 60.070.00
Suporte ajustável em
altura, para garrafa de
oxigénio e com ﬁxação
por velcro.

71CAR 60.090.00
Tábua para reanimação
em compacto fenólico
12,5mm

71CAR 90.010.00
Suporte ajustável em
altura, para Dossier A4
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MOBITCAR ACESSÓRIOS

71CAR 90.020.00
Suporte para Computador
Portátil

71CAR 90.030.00
Suporte de Soro com dois
ganchos

71CAR 90.040.00
Suporte para Balde de
picantes, não inclui balde

71CAR 90.050.00
Balde do lixo quadrado de
8 litros.
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ARTRODELITE, LDA. - Rua C, Núcleo Empresarial Quinta dos Estrangeiros, Pav.61,
2665-601 Venda do Pinheiro, tel.:219 667 590, NIF:510 369 499, info@artrodelite.pt

MOBITCAR EMERGÊNCIA
71CAR 60.000.00
Características:
- Estrutura em alumínio extrudado de alta resistência;
- Tampo em polímero de alta densidade com acesso
ao tabuleiro superior de medicação com tampa de
policarbonato cristal e facilmente removível, e com
bloqueio;
- Duas pegas Laterais;
- Base em polímero de alta densidade para protecção
anti-choque;
- Duas gavetas de 50mm de altura, duas gavetas de
100mm e uma de 200mm.Gavetas/Tabuleiros com
interior divisível e em calha telescópica com extensão
100%.
Tabuleiro de 5cm para medicação com 36
compartimentos. Tabuleiro com 5cm de altura com 24
compartimentos. Dois tabuleiros com 10cm de altura com um total de 72 compartimentos.
Tabuleiro com 20cm de altura com 15 compartimentos.
- Prateleira recolhível para escrita.
- Prateleira giratória para desﬁbrilhador, montada no topo do carro, com ajuste dimensional e
ﬁta de segurança em velcro, construída em aço inox AISI304.
- Suporte lateral para aspirador de secreções.
- Placa cardíaca em compacto fenólico de 12mm, colocada na parte posterior do carro com
60x70cm.
- Suporte lateral, ajustável em altura, para garrafa de oxigénio e com ﬁxação por velcro.
- Suporte de soro no topo do carro.
- Fornecido com 100 selos de lacre.
- Rodas duplas giratórias de 100mm, sendo duas com travão.
- Dimensões: A 1100mm; L 780mm; P 520mm;
No alçado do carro, Multibox 2:
-Suporte Luvas;
- Suporte duplo com com caixas basculantes com possibilidade de ter divisórias;
- Suporte de cortantes;
- Suporte de etiquetas;

Garantia: Três anos contra defeitos de fabrico.
Manutenção preventiva semestral durante a garantia.
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